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Tarihi: 28.04.2008   
 

  İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE 
DEĞİŞTİRİLMESİ 
  İŞÇİNİN ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE 
DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI OLARAK KABUL 
ETMEMESİ 
  HAKSIZ FESİH 
  KIDEM İHBAR TAZMİNAT 

 
ÖZETİ: Davalı işyerinde temizlik işçisi olarak 
çalıştığı anlaşılan davacıya ek (ilave) iş olarak dolu 
çay termoslarının işçilere dağıtması görevi de 
verilmiştir. Başka bir ifadeyle davacıya verilen sürekli 
el iş nedeniyle iş şartlarında ağırlaşma meydana 
gelmiştir. Eksik elemanların işinin davacıya 
yaptırılmak istenmesi haksızlık olup fesih nedeni 
yapılamaz. Öte yandan 4857 Sayılı İş Kanunu 22. 
madde uyarınca işveren çalışma koşullarında esaslı 
bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak 
bildirmek sureliyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak 
yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde 
yazılı olmak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi 
bağlamayacaktır. Anılan maddedeki şartlara uygun 
olarak yapılmayan fesih işlemi haksız olup davacının 
ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü 
gerekirken yazılı gerekçe ile reddedilmesi hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir 

 
DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini 

istemiştir. 
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. 



Yargıtay Kararları 

 

 
322 

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, 
dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Kırmaz tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı davalı işyerinde temizlik işçisi olarak çalıştığını işveren vekilinin 
kendisinden aynı zamanda çay termoslarını işçilere dağıtması, işini de istediğini, 
görevi olmadığını söylemesi üzerine de sinkaflı küfür edilerek iş sözleşmesinin 
feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuştur. 

Davalı amiri tarafından verilen işi yapmaması ve hakaret içeren sözler sarf 
etmesi nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu 25 2-h maddesi uyarınca aktin haklı 
nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini 
savunmuştur. 

Mahkemece işverenin yönetim ve iş bölümü yapma hakkı bulunduğu 
davacının görevini yapmamakta ısrar etmesi ve işverene karşı sadakat borcunu 
yerine getirmemesi nedeniyle feshin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle isteklerin 
reddine karar vermiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

Taraflar arasındaki uyuşmazlık işverence gerçekleştirilen feshin haklı olup 
olmadığı noktasındadır. 

Davalı işyerinde temizlik işçisi olarak çalıştığı anlaşılan davacıya ek (ilave) iş 
olarak dolu çay termoslarının işçilere dağıtması görevi de verilmiştir. Başka bir 
ifadeyle davacıya verilen sürekli el iş nedeniyle iş şartlarında ağırlaşma meydana 
gelmiştir. Eksik elemanların işinin davacıya yaptırılmak istenmesi haksızlık olup 
fesih nedeni yapılamaz. Öte yandan 4857 Sayılı İş Kanunu 22. madde uyarınca 
işveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak 
bildirmek sureliyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 
altı iş günü içinde yazılı olmak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi 
bağlamayacaktır. Anılan maddedeki şartlara uygun olarak yapılmayan fesih işlemi 
haksız olup davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken 
yazılı gerekçe ile reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine. 
28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


